Zakończenie roku szkolnego
środa, 19 czerwca 2019 17:35

19 czerwca 2019r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/
20019.
Skończył się kolejny rok pracy i rozpoczęły się zasłużone i wyczekiwane wakacje. Uroczystość
rozpoczęła Pani Dyrektor Olga Michalak, która serdecznie powitała wszystkich uczestników
uroczystości. W tym szczególnym dniu uczniom towarzyszyli nie tylko nauczyciele i pracownicy
szkoły, ale także
rodzice, Wójt Gminy Lipie Pani Bożena Wieloch
oraz
ksiądz proboszcz Henryk Dusza
. Wiele miłych słów w czasie uroczystości wypowiedzieli zaproszeni goście, gratulowali uczniom
osiągnięć i życzyli udanych wakacji. W trakcie imprezy Pani Dyrektor Olga Michalak
podsumowała miniony rok, przypomniała liczne sukcesy uczniów naszej szkoły. W swoim
wystąpieniu gratulowała wysokich osiągnięć w nauce, sporcie oraz wielu konkursach
przedmiotowych i artystycznych. Najlepsi uczniowie oprócz gratulacji otrzymali także dyplomy i
nagrody książkowe. Wysokie wyniki w nauce i różnorodne osiągnięcia, były powodem do dumy
i motywacją do solidnej pracy w przyszłym roku szkolnym. Z radością możemy powiedzieć, że
w naszym gronie są
finaliści
i
laureaci prestiżowych konkursów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim,
a nawet
międzynarodowym
. Słowa wdzięczności usłyszeli również nauczyciele, dziękowano im za opiekę, oddanie i
przekazaną wiedzę. Zakończenie roku szkolnego stało się także okazją do podziękowania
rodzicom za ich zaangażowanie w życie szkoły i troskę, o jak najlepszą edukację dzieci. W
czasie uroczystości mieliśmy okazję obejrzeć krótki program artystyczny. Radosny nastrój
uroczystości zburzyło pożegnanie absolwentów, w tym roku mury naszej szkoły opuścili
absolwenci klasy VIII
oraz
klas III gimnazjum
.
Pożegnani zostali również nauczyciele, którzy od przyszłego roku szkolnego przejdą na
emeryturę. Dyrektor szkoły w pięknych słowach wyraziła im wdzięczność za długie lata
wzorowej pracy, zainteresowanie sprawami szkoły i nieustanną troskę o swoich wychowanków.
Myśl o rozstaniu i wspomnienia wspólnie spędzonych chwil, wywołały refleksje i wzruszenie. Na
zakończenie uroczystości nadszedł czas na spotkania z wychowawcami i wręczenie świadectw.
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Ostatni dzień roku szkolnego jest szczególnym dniem, podsumowuje okres 10 miesięcy pracy i
zapowiada czas wypoczynku. Wszystkim naszym uczniom gratulujemy sukcesów oraz życzymy
słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Dorota Knop
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